STARÁ DOBRÁ
ČESKÁ ŘÍKANKA
/SPF zdarma věnoval
v době stávky 1968
neznámý poeta/
Měštáci.mřčiáci,
sluníčk? krvácí
nad západem !
Po ž e nem 1 iř t i čky,
poženem kur víčky
i s jejich bohem.

normalizace
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nap i
nar vr::*
,í? štáci , jaĎ^íóc i ,
sluníčko vychůzí,
vychází rad vr chc-cem,
vychází" s životem
v*1* < h 053Í " Ty?"- ••
kterou cy nezmůžeř
ani s tvým
do 1 aro v.vm bohem.
Mě?taci ,mó"táei ,
konec je konec:
Vašrho kláni,
zmizeli králové
zmizí i páni
7aše lež i Štvaní.
R e f r e i n
Mě?áci , měštáci ,
sluníčko krvácí
nad zápalem.
Poženem lištičky,
-poženea: kurtričky
i s dolarovým bohem.
"sbirkr -'ělník 1968"
.'neinožnost ověření/
netypizovaný časopis studentů f
f university v Brně § vyšlo pod
záStitou SPF § určeno pro vnitřní potřebu fakulty § toto číslo
sestavili j. p. kříž § j. mater
nová § ra. potáček § i. řezníček
§ s. vičar § j. r. hanák § p. b
rychta § i. semerád § ... § gra
fická úprava v. šabata § cena t
ohoto čísla je 1 kčs
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Toto číslo ('ostáváte clo rukou'
v době,Kdy by bylo nemyslitelné
nevzdát hold riadim čelným představitel ům -v duchu květnovém a listopadovém r-c- jim po dlouhé námaze prezentované mlčením podařilo
zase ne ar, ob jev" t..Vedle protisocialistickýc'n tendenci»nezodpovedných v ¡.vTjl, ť rtrémisti ck/ch skupin
nátlakových hnutí tu tec má-,
rae také "konflitní situace"/což
vše komplikuje'nace vztahy a9 spojenci/ - v
Kec;;ľ v"ak nedojde k omylu - toto Předsednictvo patrne oprávněně
vijí tuto Situerri pro sebe jako
k onŕlik't ní. O 5 j i. m a n Sravl a s t ně
jde ?
;"áa je jasné,že ve hře není práv.". osoba * Ot.ef'. S-jirkovského, i když
bychom ho jako jednoho k mála čestných lidí na r věr- místě neradi ztratili. Šlo prostě o to,zda tento lid
ve svéra ; tátě, zda dělníci ve své socialistické republice mohou je??tě .
;>ľ ioí.Ticn.- uť'lidem nahoře" zodpovědnost vůej mínění " U d í 3ole"~!-ľu sákovy projevy j nou nejen formulovány, ale i míněny tak,že jsou v naprostém rozporu r touto zásadou.Po
schůzce v Kyjevě, 'ak byla komentována západními ¡.'vuturar.vi /není naší v .lnou, že neřešme dost informací
od t'''ch,kb-bi tam jednali/,jsme navíc ¡..'-o 7. b' -n:.
busáb obratným
manévrem s národnostním, nádechem
'pr - rázuje vůli před stavitel á jisté
cizí zeiť-./Pusáb j c v užívání těchto metod velmi obratný,vzpomeňme
db-, ob *, proč Slováci nakonec neuzna1 i 7v r . r jezd str r ny. /
I \ ' i c i, j ak o u c vý m Prób 1 á o e ním.
prezentuje Fro^sodiictvo,pak lze
n -zvát zcabšlym ztotožněním se
t Husákem - proto,že jsou 'dramatizovány tyto počáteční dny nového
roku,aby zaskočený a zastrašený
lid vďočn'6 ponechal Predsedníctvu
své starosti a věnoval se "vytváření klidného ovzduší a.činorodé
práci".Je využíváno dosavadní popularity některých lidí,aby se
zabránilo demokratické kontrole.
Zbývá už jen smutne konstatovat,
že naše Předsednictvo se vlastní
vinou - díky bezkoncepčnosti své
práce a uměle vytvářené izolaci skutečně ocitlo v situaci,kdy pro
ně aktivita lidu vede k "tragickým důsle dikům ".
Jana JATEIUOVX

m

10. prosince 1968, drahé poschodí budovy Krajského srudu v
v Brně. V čele soudní cíně stříbrný lev v červeném poli husitské
pavézy, pod ním tríčlen.'iý rehabilitační senát, prokurátor a obhájce. Na lavici pro obžalované
Jan ii'arek a Rudolf Osička, vzadu
několik rodinných příslušníků netrpělivě sledujících průběh řízení .
Oba "obžalovaní" byli v roce
1943 Akčním výborem filosofie): :
fakulty University Masarykovy
bez řádného odůvodnění vyloučeni
po šesti ukončených semestrech z
dalšího studia. Jejich odvolání
proti rozhodnutí Akčního výboru
zůstalo bez odpovědi a v září
před zahájením zimního semestru
obdrželi strohý prípis AV, jímž
nabylo vyloučení rrávhí platnosti. Od tohoto okamžiku byly pro
tyto studenty uzavřeny všechny
vyso: é škol,-, v Československu.
TCevzd li se však a vědomi si toho, že jejich vyloučení bylo nedostatečně zdůvodněno, sestavili
provolání "Kolegyně,kolegové!",
v němž v duchu tehdejšího mezistranického boje slovy mnohdy
značně ostrými poukazují na nedostatky režimu a pokoušejí se
varovat^ studenty před dalšími
uiožnými >kcemi akčních výbor3
a před nástupem tvrdá diktatury
komunistů, ^vé prohlášení podepsali ja':o skupina Ad libertatem.
Poněvadž se však poteórnost stranického aparátu zaměřila v té
do tfczejména na likvidaci ilegálních skupin, rozhodli se, že
své prohláš.ní nedají do oběhu.
Oba vsak byli posl.-ze zatčeni a
odsouzeni pro nepřátelský postoj
k republice na p"t let tě "kého
žaláře t Trest si. odpykali v nápravn'm zařízení v Jáchymově.
Po dvaceti letech se tedy ocitají oba autoři provolání znovu
před senátem.Dovolají se pravdy,
nebo dík znovu nastoupené cestě
zpět zůstane při starém "právu"?
Do azování trvá již dvč hodiny...
Předsedo se snaží ujasnit' dvacet let staré odolnosti, za kterých došlo k porušení zá'onů.
Šlo o let ák, nebo
prohlášení?

n
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Ey-lO provolání "Kolegyně,kolegové!"
útokem p- ti státu,napadením vedoucí úl hy KS*,snahou o pobuřování a štvaní nebo obranou studéiitů proti aktu,který pocitovali vůči sobě jako protiprávní,a proti
němuž nebylo odvolání ?
Soudní zápisy staré dvacet let
mluví jednoznačně v neprospěch obžalovaných. Jak ovšem probíhaly výslechy a jíik bylo doznání vynucováno, 1í: si zcela 3ofcře představit'. Vyšetřovatel Hrôzľíra,který
při výsleších své svěř etice fackoval, se k přeliíerri! po dvaceti letech nedostavil.¿.onečn:;, je to praxe lidí jemu podobných.Snad i on
již zvedá hlavu a hrozí vřem,kteří mu znemožifé váli půl roku československé svobody volnost projevu.
Místo sebe poslal svědek 'Irazdíra
soudu jen prohlášení.Nepamatuje
si,že by vyslýchal jednoho z obžalovaných a popírá,že kdy při výslechu vyhrožoval temnicí nebo dokonce bil vyslýchané.Tato písemná výpovoči vyvolává u přítomných v sále smích.Předseda senátu napomíná
přihlížející.Smích je nemístný,
nejprve je třeba vinu vyšetřovatele Hrazdíry dokázat.
Dokazování je skončeno.Závěrečná řeč obhajoby je obecná a poněkud bezkrevná.Omlouvá bývalé studenty jejich mladickou nerozvážností. Akční výbor filosofické fakulty nenalezl dosti cti, aby vyloučené studenty vyslechl, je tedy pochopitelné, že provolání
"Kolegyně, kolegové!"je výsledkem
jejich roztrpčení. V žádném případě se však nejedná o štvaní a pobuřování, na celý případ lze hledět jako na přestupek tiskový. I
prokurátor zdůrazňuje, že nešlo
o úklady proti republice. Tre.stní
řízení z roku 1948 prohlašuje za
vadné a navrhuje trest zrušit. Viní oba obžalované z rušení obecného míru. Po krátké přestávce vyhlašuje předseda senátu rozsudek. Obžalovaní se v plném rozsahu zproštují viny a mohou uplatňovat nárok
na náhradu škod a ušlého výdělku
podle rehabilitačního zákona z jara Tiinúlého roku. Soudní řízení ve
věci rušení obecného míru se zaavu.je, nebot v roce 1955 byli

všichni odsouzení podle § 14,
odst. 1 trestního zákoníku
za rušení obecného míru amnestováni a tato amnestie se v
vztahuje i na Jana Marka a Rudolfa Osičku.
Stisky rukou., nesmírně hřejivý gocit spravedlnosti. Soudní sin se vyprazdňuje. Pro
rehabilitované, pana Marka a
pana Osičku, známeně osvobozující rozsudek definitivní návrat do občanského života.
•Jim i ostatním vyloučeným studentůmje umožněno dokončit
studium. Nám, posluchačům

:
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'" ;ké fakulty, je určen
dík'obou našich bývalých kolegů.
Dík za to,, že jsme se na jaře za
ně tak r-ozhodně postavili. Znamenalo to pro každého z nit:h norální rehabilitaci, která, jak
se vyjádřil pan ilarek, nahradila
dlouhé období jejich osobní perzekuce.
Po dvaceti letech...

JIŘÍ PAVEL KŘÍŽ

Z KURSU DOBROVOLNÍCH UČITELŮ MOTOROVÉHO LÉTÁNÍ KRAJE KARLOVY VARY
"...Po skončení leteckého provozu šli účastníci kursu na ubikace kolem bramborového pole.Jeden z nich zpozoroval podezřele larvy,podívali se blíže - a ejhle - vypasen« barvy mandelinky.Nebylo nutno soudruhy vyzývat,přesvědčovat.Docela samozřejmě si řekli:"Jdeme na ně!"
Ihned si opatřili láhve s petrolejem a šli na amerického^brouka.Nikdo neřekl:"Na to není čas,máme teä samostatné studium,at se o to postarají rolníci."Každý jednal tak,jako by pole bylo jeho.A potom občas kontrolovali éeátou na letiště nebo zpět,zda "se larva opět nevyskytla. Ověřil \ si jedno:nejvíc jich tyl u. cesty.To znamená,že nějaký
larebák,pomahač amerických imperialistu,se pokusil narušit výživu našeho" lidu..."
BII TNE b /¡'řídla vlasti č. 17, ročník 1952/
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/'poznámky z přednéSky dr.Zbyňka Fišera ze dne 10.prosince o Mac
ao Ce-tungovi
n jeho učení.Tyto poznámky nebyly autorizovány a nejsou přesnýS
lýra zäžnamea./
1. Mao Ce-ťung bývá nazýván Lenioznačil lidovou válku za neporanem současné epochy.Tuto tezi
zí t 'lnou, pokud vojáci a občané
lze obhájit.
mají "choprior-t. této "iniciativ2. "¿ao Ce-tung je ortodoxním - tení aktivity"¿/Studie vznikla ve
'j nikoliv dogmatickým - marxistřicátých letech./
tou. Ve svém učení se zabývá dři- 7.Třídní coj chápe "ao jako ortove opomíjenou stránkou marxisdoxní marxista.Explik-ici třídníhc
tické filosofie :zdSrazňuje .inboje však podstatně rozšiřuje
dividualitu člověka*Není to všnk
/viz 8,9,10/.
akcentace evropsky humanistická 8 • Změna obsahu k .i gorie "historicnebo moderně antropolog!cká.Na
kého revolučního subjektu".
Pro Mfirxe je jbsahem této kategoMao Ce-tunga zřejmě zapůsobila
rie proletariát vc velmi úzkém
rahá Marxova díla Německá ideosmyslu.Engels už do něj zahrnuje
logie a Ekonomicko - filosofické
i jednotlivé nádeníky,rolníky
rukopisy.
a maloburžoázii.Lenin přidává bezJ.Mao je prvnírn případem tvůrčího
zemky.Pro Maa jsou v této- kategorii
filosofa, který dokázal vypraobsaženi dělníci ve vyspělých zemích
covat výbornou syntézu jednoho
a veškeré vykořisťované obyvatelsměru myčlení asijského /taostvo v tzv.třetím světě.
istická filosofie/ a jednoho
směru myšlení evropského /mai—
o,.Hlavní fronta třídního boje dnes
probíhá mezi vyspělými industriálxismu/.
ni
mi společnostmi a ostatním světem.
4-Mao bývá "novou levicí" na ZáVykořisťování třetího světa roste
padě považován za prvního marexponenciální křivkou.Míra nadhodxistu s etickými principy.Zdůnoty
získaná z kapitálu vloženého
razňuje ideov-'-morální svědomí
do těchto oblastí dosahuje několika
u jednotlivce,,J e nutno vř-ímat
set procent.Marxova poučka,že revosi sama sebe.
luce
začne v nejvyspělejších zemích
5.Celú .aovc dílo prolíná myřlendnes již neplatí.
ka,že jediným měřítkem lidskosti člověka je jeho schopnost
10.Mao chápe revoluci jako permanentní
"iniciativní aktivity".Lidé paproces.Pokud by socialistická revosivní nejsou hodni zájmu.
luce skončila,pak je konec i se soci6.V jedné studii vypráví Mao tuto
alismem. I za socialismu potenciálně
pověst:Žil děd se svými syny na
existuje třídní boj /nikoliv však
úpatí veliké hory.Lopotili se a
ve stnlinistickém po jetí/,a tohoto
dřeli,měli však stále málo úrofaktu je třeba dbát.
dy.Hora totiž zastiňovala jeji*chll. Socialistická společnost je společpole a žádné plodině se tam neností nedostatku. Hospodářství není
dařilo.I zavolal si děd své sydosud na takovém stupni,aby spoleny, dal jim motyky a poslal je,
čenský produkt, mohl být volně rozaby horu rozkopali.Vesničané se
dělován, existuje princip nucené prápočínání dědy a jeho. synů smáce a přežitky buržoazního práva.
li, děd jim však odpovídal: jedKonstituují se společenské vrstvy,
noho dne bude^hora odstraněna
které mají' privilegia moci a jsou
a my budeme štastni.3ohové poúplně hmotně zabezpečeny.Je to zejstřehli dědovo počínání , z.alí.1" i - ména stranický a státně byrokraticlo se jim- a nechali horu přer
ký aparát,který má tendenci pinč-se
noc zmizet.Mao přirovnal ' :-hy
•ip<••7 ' . 'ediný způsob, jak tornu
k proletariátu a dědu a ň.o
Iv;-- z-:• ':;' . ,je pojetí socialismu
syny k mal' hrstce komunistů,
j&Xe permanentní revoluce.Během
k nimž tehdy hovořil.Záv ren;
kulturní' revoluce Mao prohlásil:

Je de se t t x s í c p r s v d ioarxis m u, "L
je vr,ak vyjádři t jednou v" tou:
'Vzpoura je vždy oprávněná"
12.V. předvečer velké kulturní revoluce
docházelo v ČLR k fúzi ekonomické,
politické a intelektuálni elity
a soustřeSování moci v jejich rukou.
Byly zabavováriy časopisy,byly vylučováni nespokojení student i,na vysokých Školách byl zaveden trest odnětí svobody,Liu-Sao-či,představitel
této mocenské elity,zaváděl kasárenské metody do všech odvětví.
13. V dubnu roku 1966 vznikly první studentské rudé gardy, objevily se první tac-pao. Centrem
kulturní revoluce se stal Peking. Vznikaly takové situace,
že v Šanghaji byly zakázány
pekingské noviny a časopisy.
Mezi srpnem a prosincem 1966

oylo v de:=etimilióriovéa městř.
Šanghaji asi deset tisíc rudých gardistu, kteří byli ostře
perzekuováni. Často byli označováni za kontrarevolucíonáre.
hudé gardy se do Pekingu sjížděly hlavně prc informace. TakJ dělníci sympatizující s rudými gardami byli šikanováni,
podpora rudých gard ze strany
závod j však postupně vzrůstala.
Byla to revoluce proti etablovaným třídám, proti stranickému a
státnímu aparátu.
4«B0ao kdesi napsal: "Není možno socialismus přinášet shora, nelze
jej chápat jinak než jako aktivní
praxi lidí."
Zaznamenal

MARTIN

POTÔČEK

O

POZNÁMKA: Naše informovanost o kulturní revoluci v Č í ně a o jejím průběhu
je nulová, neboř čs. tisk přejímal zprávy TASSu, který v té době psal o situaci v ČLR asi tak pravdivě, jako dnes lže o nás.
O

Jelikož jsme před uzávěrkou tohoto čísla bohužel
nezastihli ] PhDr 3 PAVLA TOMÁŠKA, prosíme tímto, zda by čtenáře nemohl v příštím čísie seznámit se svými názory na problematiku studentokracie a učitelského liberalismu na této /filosofické/ fakultě.
Redakce
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Kritika je prostřédek,jímž se člověk vzdaluje své.průměrnosti.Osvobozuje ho od pout sympatie a:nenávisti , znesnadnuje mu zjednodušující obelhávání.Kritika není přepych
z pohodlí nezúčastněného člověka,
kritika je nutné zastavení jednajícího individua,má-li zmenšit
pravděpodobnost chyb v akci.
Studentská akce byla převedením
Beztvaré nespokojenosti do jednání
pevné formy.Je však nebezpečné ponechávat si ulohu nevědoucích tvorů reagujících na /byt moudrá/
rozhodnutí informovaných vůdců.
Máme právo vyžadovat zveřejnění
myšlenek představitelů studentů o
cílech,máme však stejnou měrou povinnost domýšlet jejich představy
současně s nimi,lépe ještě dřív.
Odmítat zúčastnění,hledat účastenství .
Občanská aktivita rolku 1968 je
mylně charakterizována jako anarchistické "mluvení do toho". Byla
vyjádřením prostého faktu,že příležitost dělá z otroka tvůrce.Národní obrozeni však skutečně netkví jen v řečech.Vyjádření myšlenek je nutným předpokladem pro orientaci.jež usnadnuje čin.
Náprava instituce je dobrá náprava. Náprava skrze instituci je však
veskrze špatná,nebot zbavuje objekt nápravy tvořivého úsilí.Studentské restaurátorství bude mít
cenu tehdy,vrátí-li se vbrzku do
středu svého vzniku.
Sebeuvědomění budované na hodnocení, pouze vnějšího světa je liché.
Pravé sebeuvědomění se nepočíná
otázkou "kde jsem",nýbrž "kdo
jsem".

MLUVÍ

Studenti budou irxt právo zasahovat
do celospolečenských věcí,vyrovnají-li se především s vlastní problematikou.Doba pobytu na vysoké
škole není provizorním odpočívadlem nuceného absorbování :akt
před provizorním odpočívadlem nucené výdělečné práce před definiti *ním odpočívadlem důchodu, ýt
studentem znamená mít povolání.
Tvorba se začíná zde a ještě dřív.
Kdo chvíli stál,již stojí opodál.
Tvůrce není lehkonohý majitel rohu
hojnosti,ale dělník se sterou pochybností .

Nevěřme tvrzení.že jsme společenskou avantgardou,ale poctivě zkoumejme toto rčení,at nalezneme základ možnosti se jí stát a tuto
možnost se pokoušejme rozvíjet.
Plakáty jsou užitečné pro vyjádření myšlenky,ale běda,byla-li myšlenka zhotovena jen kvůli nutnosti vyvěsit plakát.
Dnes už ani dělníci ze sebezáchovných důvodů nemohou dlouho věřit
naší dobré vůli vyjádřené v sebeupřímnější řeči.Ocení absolventa
vysoké školy,když jeho dobrá vůle
neztotožnit se zcela s kancelářskými popíječi káv vydrží aler
dva roky.
Je vysoce významné,že si národ mezi pitím piva a zíráním televize
našel čas na demokratizaci,ale bylo by smutné,kdyby za studenty bylo zírání jen o zlomek ostřejší a
popití jen o nev et méně vroucné.
Ivo ŘEZNÍČEK

BLÁZNIVOSŤ :
"Zde na zorni ai /však/ například každý obchodník, voják

nebo soudce myslí, obětuje-li dobrovolně z tolika nepoctivě získaných peněz
pár krejcarů, že všechny hříchy jeho života jsou rázem smytyj domnívá se, že
tolik falešných přísah, tolik zhýralých kousků, tolik opilství, rvaček a vražd,
tolik podvodů, věrolomností a zrad je tím smazáno jako podle nějaké smlouvy,
a to smazáno tak, že od minuty může začít zase s novou řadou zločinů."

Pět měsíc 1 není dlouhá doba.A přece se mi ten loňský konec léta zdá
tak vzdálený."o?né, že není zbytečné
znovu si ty dny připomenout.
* Slovo zrada si našlo cestu na vlnácl - éteru až na černomořské pobřeží,
"er.í nic strašnějšího ne? slyšet o
půlnoci daleko od hranic své vlasti
hluboký a vážný hlas oznamující rozhodnutí velite'e okupačních armád vyhlásit stanné právo v nejslavnějším
a každou tragédií nejvíce trpícím českém městě.Slyšet hlas,který se uprostřed věty láme dojetím - dej to sem,
já to přečtu znovu.
Od té chvíle jsem prožil mnoho.
Hřejivi okamžiky,to když nám Eulhaři v autobuse šeptali "Eravo Čechoslovačka,my s vami",ale i mině utěšené, jako výrok paní z Prahy,která
mne a mé přátele nazvala provokatérskými anrady,protože jsme si dovolili nosit na hrudi naše státní vlaječky s černou páskou.Viděl jsem rozpaky představitelů města Varny,kteří
byli připraveni předčítat třiceti zástupcům českýc' turistů zprávy z bulharského tisku,a umlčeni vlnou nesouhlasu,nedovedli odpovědět na žádnou
konkrétní otázku' "jak dpmů,kdv domů,
čím domů".Jen planá sliby pomoci.U
vás doma je všechno v pořádku,kontrarevoluce byla v zárodku potlačena...
Bulharská hranice byla tři dny uzavřéna.ijlnozí byli naprosto bez prostředků.0. to větší dík prostým lidem,
kteří i v bulharsku začínají otevírat
oči.Těm,kteří se styděli za štvavá
transparenty na náměstích,vyvěšené
těmi,kdo nikdy nepochopí,jak by si
lidé na celém rvěte rozuměli bez nich.
Je ironií lidských dějin,že je tvoří
nikoliv lid,ale vyvolení či samozvaní.
Přáni a mínění lidí jsou těmto gigantem lidství cizí a nesrozumitelná.Nehledě k tomu,že i velikáni podléhají
ještě větším gigantem a ti největší
bu3 bohu nebo ideologii.Obé je nutí
k tomu,aby se zpronevěřovali těm,kteří žijí své životy pod nimi.Ti prostí
mají své právo na vidiny - někde na
nebe, jinde na komunismus ,I."í ní-li kdo.
jinak,naskýtá se skvělá příležitost
k vyhlášení křížové výpravy nebo k boji proti kontrarevoluci...
"Šče presečem p&lja imperializme i
reakcijata v 5SSR","Pozor na -evizionizma - sluga na imperiálizrna i re-

akci jata",tak se s námi loučila jedna bratrská země.kde ještě panuje chmurná diktatura"temna".
V Jugoslávii zní slovo bratrství stejně jako slovo socialismus - zvučně,ale hlavně neotřele.
Protože obyvatelé jihoslovanských
republik jsou na svůj,výhradně
svůj socialismus hrdí.A nezištně
poskytovali bratrskou pomoc těm,
kte,"í "socialismu"podlehli .Ten vřelý vztah plný účasti není jen temperamentním afektem jižní země.Viděl jsem člověka,který se při rozhovoru s námi rozplakal,protože mu
ve válce padl v Rudí armádě otec
a on teS plakal hořkém,které v té
chvíli nedovedl vyslovit jinak^než
že již nikdy nevysloví "charašb".
Těžko se asi někomu podaří vyjádřit
slovy to,co pro nás Jugoslávci v
té smutné době obětovali.My,ěeši i
Moravané, dovedeme totiž poměrně
rychle zapomínat.Zapomínat i na
dobrotu opravdových přátel,kteří
tehdy v srpnu prožívali tragiku zrady stejně intenzívně jako my.Náš národ bude ochoten uvažovat spí? o
tom,byl-li vstup spojeneckých vojsV
opravdu tak barbarský nebe oprávněný. A spíš se ve své malosti a
díky svým gigantem přikloní k druhé alternativě.
Pét měsíců není dlouhá doba.Stačila však k tomu,aby ono posvátné
nadšení z jara minulého roku bylo
pošpiněno a potupeno.Ti,kteří se roz
plývali ideály o demokratickém socialismu a o svobodě,hovoří dnes již
pouze o důsledném dodržování polednové politiky a chtějí účtovat s lid
mi,kteří to se svobodou domýšleli
nejdále.A nejzasvěceněji.Ta doba
stačila k tomu,aby část těch gigantů znovu navázala na tradici demagogie a zásad diktatury proletariátu. Stačila k tomu,aby se lidé začal
smiřovat,nebo se vracet k šuškání u
piva.Raději.

Jlftí PívVSL KŘÍŽ

20.11. 1968/
"... Je tady upozornění, že dvacetjedna členů Předsednictva ÚV. že
jenom devět má vysokoškolskí vzdělání, a že tedy se chce ptát ten
uvedený soudruh, jak si budou kupříkladu tajemníci ÚV doplňovat svoje -zdělání.-/ha ha ha - potlesk/ Já se, soužky a soazi, pokud se jedná ^ o mně netroufá- říct, jak si budu v těchto dnech doplňovat svoje
vzdělání, pokud se jedná o souhy tajemníky, kdybych věděl, který souh
to je, tak bych mu to potogi řekl. A to myslím upřímně, souzi e soužky.
/odkašlávání až šumot v publiku/ Dál tady,zajímalo by mě pravý dlvod,
proč všichni zrazovali studenty od demonstrace a stávky. \To, soužky a
souzi, ten důvod je zde prostý, věřte, prosím, že podle, jistě že na
to může být různý názor, ale věřte tomu, že je celá řada věci, které
skutečně neprospívají tomu, abycho:. mohli potvrzovat, že zde dochází
ke konzolidačnímu procesu, je samozřejmé, že jal tady soub Černý řek""' ,
definovat co tovkonzolidace je, přesná, že. to je veltr.-; těžké, ale
•pravda je, že at chceme, nebo nechceme, a tc ych moc prosil, aby mě
za to nikdo nebral za slovo, protože já, ale pravda je, soužky s souzi,
že nemůžeme říct, že je normální stav, když třeba místo do školy se
stávkuje. To jistě musí být jenom přechodný stav, protože tc by ne'ryl
normální. Co? /výkřiky se stupňující se tendencí/ Já tedy, já vím, soužky a souzi, že to vysoké školy, středoškolský, my sme vo tým taky
včera- v radě hovořili, pokud se jedná o střední školy a skutečně sme
došli k závěru, že to není přirozený stav, když se nechcdá do školy.
/' chechtot/ Tak prosím, to je,'to je odpověč, to je odpoveä,proč vysvětlujeme, proč těmto studentům vysvětlujeme, že tc není správné, a
že bude dobře, když budpu chodit do školy a učit se / mrumot/...."
- x "... Soužky a sou:-.i, je možné ji vést a my za to budem bojovat, aby
byla vedena polemika, je teä jenom otázka k če™u. Pokud bude snaha
vést polemiku proti přijatým usmesením, tomu samozřejmě budeme Bránit,
protože to je v rozporu s demogratickým centralizme- a se stanovami s
strany..."
/Hovořil předseda JmKNV a člen předsednictva ÚV KSČ s. Karel leubert/

MLUVÍ

BLÁZNIVOSŤ t
"Má, podoba je vždy a věude stejná, tkkže mne nemohou zapřít

ani ti, kteří si nejčastěji hrají na mudrce a dávají se tak titulovat, podobni
opicím v šatě purpurovém a oslům v kůži lvové. I když ee přetvařuji ze věech
sil, přece jen někde vykouknou oslí uši a prozradí Midu. Jak nevděčný, na mou
věru, je i tento druh lidí! Ačkoliv právě nejvíce patří k mé straně, přece se
na veřejnosti do té míry stydí za mé jméno, že je často předhazují jiným jako
velkou potupu. Protože to jsou ve skutečn-ti největsí blázni, ač chtějí jinak
vypadat jako mudrci a Thalétové, .aaž je

ým právem nenazveme

mudroblázni?*1

Dnešní vážná situace si vyžaduje odpovědno rt oc y? e cl" organizací
i j-dnotlivcl.S tímto pocitem odpovědnosti,vědomi si svéhs ;ouČasného postavení ve společnosti, jsa* rozhodnuti pokračovat všemi prostředky v aktivní podpora progresivní politiky v úzké spolupráci s dělníky a všemi -lôžkami společnosti „Ne r,ák
tohoto
posto.-'e parlament 23C odmítl Prohlášení předsednictva
ľSČ,
kt^ré po v a-'uje za zdroj zvyšování napští.Zdrojem napětí nikdy
není aktivita lidu,tudíž ani dnes nemůžeme hovořit o vc: 'nemínění jako destruktivním prvku.V tomto smyslu objektivně působí
nátlaková skupina soustředěná kolem Husáka,kW: ú «e scela vědomě
postavila proti lidu a administrativně-direktivním :p°. sobem vnucuje -ve stanovisko nižším stranickým složkám.
Nejtragíčt¿jší na současné situaci jo,že sfe _kalkul aje p.'e sevším
s nacionálni politikou.Záoadně odmítáme zieúíváaí nacionálníhú
cítění pro politickp-mocenské kejkle.Dnes už nej''' jer, o Josefa
Smrk o vskébo jako funkcionář'-ale o zachování pr-;_ve -ivnír.o polednového -.rendu.Proto pro nás neexistuje kompromis;budeme v co
nejužsí spolupráci postupovat 3 nátlakovou skupinou "ČocLy,Kárává ,alovenško".
3 podivem konstatujeme,že v naší společnosti nelze publikovat
podporu předsedovi ÍIS.
Na základě rozboru situacá jsme postaveni před otázku:
existuje suverénní vláda CSSR?
existuje komunistická strana,která je Komunistideu stranou ČS3R?
Žádáme veřejné přiznání současné situace vládními a stranickými
o rgány.
V případě záporne odpovědi na na?e dvě otázky žádáme vyjádření,
do jak' míry tyto orgány úspěšně plní úlohu převodové páky.
Vyslovujeme nedůvěru JUBr Gustavu Husákovi.

MLUVÍ

BLÁZNIVOSŤ
:
*
"Když ti spadne na hlavu kámen, je to opravdové zloi ale

ostatní věci, jako napríklad hanba, ostuda, výtky a pomluvy, škodí člověku jen
natolik, nakolik si jejich škodlivost uvědomuje. Edo si zlo neuvědomuje, pro
toho ani neexistuje. Uo je ti po tom, že celé publikum syčí a hvízdá, jen když
ty sám si tleskáš?
Z díla

ERASMA
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VLADIMÍR BOUDNÍK MRIEV
Pátého prosince 1968 tragicky zemřel pražský grafik Vladimír Boudník, jedna z nejvýraznějších a nejvýz.iamně jří ch postav našeho poválečného umění.Svými explozionalistickými akcemi,které prováděl v
první polovině padesátých let v
pražských ulicích,vytvořil první
krok k nové umělecké oblasti,která
se skoro o deset let později objevila na různých místech pod názvem
happening.Vlastní grafickou tvorbou se zařadil spolu s několika umělci jiných oborů /malíři,sochaři/ k faktickým tvorcům českého abstraktního umění,resp.jeho expresivní větve.Jeho zásluha spočívá
také v objevu několika grafických
tachnik,které se staly opravdu, adekvátní příslušným výtvarným tendencí m. Takzvanou "aktivní" grafikou vytvořil koncem padesátých let
faktický grafický pandán k lyrické abstraktní malbě a k tašismu,
strukturální materiálová grafika
z přelomu padesátých áčedesátých
let pak představuje grafickou podobu malířské strukturální abstrakce.iia tyto dva hlavní objevy navázal v pozdějších letech ještě tzv.
"magnetickou" grafikou,jejíž možnosti zachycení a estetické transformace objektivní přírodní skutečnosti představují i jistý - ovšem
romanticky pojatý - náznak racionalistických tendencí šedesátých
let.V posledních letech využíval
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Boudník možností strukturální grafiky v dalších realizacích,především v symetrických tiscích.Kromě
uvedeného bychom mohli ovšem připomenout i další Boudní'-'ovy práce,
například jednoduché expresivní
monotypy z konce padesátých let,
v nichž se objevuje i zárodek kaligrafického gesta,které zkoumal
později v suchých jehlách cyklu
Dopisy.Významný byl i Boudníkův
vliv na generaci absolventů pražské Akademie z konce padesátých
let,které sám zasvětil do toho,co
jim neposkytla škola,totiž do kouzla abstraktního umění,ale také,
doslova "vlastoručně",je seznámil
se svými objevy netradičních grafických technik.Rada z nich,dnes
již známých umělců střední 9 mladší generace / Janošek,Hampl ,1-Iovadík,
Veselý,Málek,Při byl a jiní/ se považuje dosud za jeho žáky. - Brněnská veřejnost měl-, možnost poznat
soubor díla Vladimíra Boudníka,jehož žii7ot se náhle uzavřel v jeho
čtyřiačtyřiceti letech,na výstavě
v domě pánů z Kunštátu v lednu' 1967.
I když je jeho tvorba již ukončena
a stane se obětí kunsthistorické
pilnosti,zůstává živou součástí naší výtvarné kultury,a to nejen jako příklad důslednosti a závažností
tvorby,ale také jako cenný příspěvek k řešení estetických problémů,
které jsou dosud do jisté míry
aktuální.
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JIŘÍ VALOCH.
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Vladimíru boudníkovi
jeho
jiří valoch
11.12.1968
/variace na cyklus
aleatorních básní
z podzimu 1S 6,
dedikovaný v.b./

L S P 3 M í
Žít. Žít. Žít. Ale jak.
T'Clo j<? kočárkem, jímž převáží* své ostatky.
SI ova ti již dávno zetlelá na to 'i štích
a zastala ležet rod hospodskými st^iy.
'/ycvičils je a oportu.'í kosti magazínových myšlenek.
Tvá hlava je přeplněná vitriol erc
leptajícím s urta knih, pohnutých a kofmutljvýoh ději
ohoiistranných i jednostranných vznětí
věrouk, nauček i novinových noticek,
na které by ti nestačil metuzotimiv věk.
Pití tř žene jak opilý jezdec
a prohou-zíř se v kalužích vlastní u t hosti.
Lepí;" strepiny chvil, kteří jsi kdysi pro?i 1.
Para"! nepochopitelná ledničko vydává svou žeň.
Míhají se přec tebou zářivé úsměvy rodinných alb.
Poznává? svetřík, který matka dala včera ?ebraví cikánce.
sama jej pošila kostelíky, ptáky, rl.unci,
stromem, jenž se rozpínal jak banán.
Bratr s vyběleným úsměvem - spolkla jej tlouštka příto
saaje lásku z příslibné mlhy v očích snoubenky.
Po půl roce se mu vycpala s cizím chlapem na
vesnickém bále.
Spolužáci. Nejdelší v pyěnirn stoji horní řndy
menší rozesaz.?ni skromně po hradech.
Ta fotografie je hrobkou ctižádostí, nadějí i pádů
vce¿chovaných do těch dvanáctiletých tváří.
Dědeček. Svět mu zahalil zákul slepoty
a cesta na záchod se stala obřím slalomem.
Lic; ', budovy, stromy, auta, cesty vrata,
vzpomínky, varování, nevolnosti, čas, prach.
Nemám rád ticho. Hnije jak tůň v zákoutí bystřiny.
Miluji hudbu řrapnel ;, .-egafónů, perpetuum mobile moře,
imperativ hromi.
IVO_SEL!ĽRa"D
/věnováno mému rádci Svatopluku Vičarovi/

Já tedy nevím,jak kdo,ale Já si myslím, že

ZABAVENO /autocenzurou/
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zapomnění
Zapomnění
odvahy
Odvaha
k touze
Touho
bezradn - sti
Bezradnost
naděje
Nadr j c
od'- ei láni
Odhodlání
smutku
Smutek
a já
fy ^ já
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Klikaté světlo večerní lampy
stříbrná věčnost sklenice vína
antické sloupy modrého dýmu
ledové ho i V mrtvého pr.lifcku
zprohýtané /dechy oprýskaní -lek -art
hemživé rvtoliště lidského potu
marnivá vine černéhp obrazu
hý" i v 4 i- a r vy opilého baru
bezduchý úsměv nehezké krásky
•horké pohledy drsného automatu
minut v bez konce
jak vi'cnost smrti
vi dím ji
krásnou
spanilou ha mu
rozpíná rucn » váhí ime k polibku
jcii i .v ch ch těl jestř
obejmout tebr
poddat
se pr/oti:iř-nj'
V / V /1
i -mi • víru
řivut je cKtvaí - lákaní nejistot
život je kórnori m váhání, smělce,
život je láv* • hr-řící pochodeň
život jsou le> ; běsnící povodeň
miluji život
miluji tebe
proto ted zpívám o smutku věčnosti
jen bych chtěl ještě
obejmout tebé
bílá je cesta,
naděje

Slovíčka
sl o ví čka
slovíčka pod sebou
slovíčka v černém
slovíčka jenom tak
slovíčka pro radost
slovíčka důvěrná
slovíčka nesmyslná
slovíčka melodická
slovíčka vy zý va vá
slovíčka pro dlouhou
šlovíčka
slovíčka
proč to všechno
Náramně dobře se mně
píše slovo
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-ypu ti odvžavcky
zlý havrane
sne můj
vlající plenami v teplém poledni starého z a m.-: u
zimní havrane
¿i. Lí i- •xít
- sílu st-letéhc stromu
v ľ 3 ohni vydržel.
^.r-i'
( , i i ^.. ui. V Wti J.
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Der. ptáků a tá? i ¿ m a ti dali
, za zádí. kvůli podepření/
rovněž podušku na níž nespočine
'sen s rozverné psaní
a jíl spolu s pískem co počká
ne pozůstalé ne na jejich
netrpělivost
Zpěvákům haliř mistr 'al zpívali
/parádá chůdy ozelení/
o čem o lůžku a výšce tcčive
že nás v poledne raní
tma výmolů-stiskem pc troškách
jak dorůstaje lledám zpěvník
nežli ztělí kost
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POZNÁMKA Kl, STANOVISKU ESC /str.9/
Z obvykle dobř« informovaných kruhů nám bylo sděleno:
Instr ikce Ořadu' pro tinl a informace ze dne 4.1.1959
.vypovídá a Josefu Srr.rkovském zveřejňovat vSe,s výjimkou
úředních zpráv
* .
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13 x 15 = 19.5

SLOV KONTBAREVOLUÚNÍ FLA1YC3MY

Arciže slunce vychází na východní straně,
leč co když právě v ten den je všecko jinak ?
——
^
I.ŕeprez T i t a n t Jan Otakar Eliáš
černý
klín
bílé
barvy
smutku

květ
početí
lilie
stmívání
východu

naděje
marnosti
jižzasemrtvé
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II.reprezentant a
vedoucí sekce kulturně-společenské
Jiří Povel Kříž.
Jedna dvě tři' čtyři pět šest sedm oem devět "'• " ~
*
"
honem něco udělejme než budeme dospělí
vedoucí sekce pro vědeckou práci
<j§B
Ivo řezníček
"Prosím vás ! At když čůrám na Rudý poiáník Makovského,
at nečůrám na hlavu kamaráda Drichty.
^
člen kolegia Tomáš P.rchořák
Husák,Eliáš,manželka,dítě,situace,školo,čas,peníze,
odpor,kompromisy,sebereflexe,alkohol,alkohol,
tak nevím
vedoucí sekce koordinační
Ladislav Pátík
Je nepřeberně slov nesrozumitelných,zlých.
Je dva tisíce slov čistých,prostých.
Stačí těchto patnáct slov '(
člen kolegia Martin Potůček
Znám křištálovou studánku
kde nejhlubší je les
tam roste tmavé kapradí
a. vůkol rudý- vřes.

vedoucí sekce zahraniční
Libuše Žádná

Myslím,že kdyby trochu pršelo a foukalo,
tak poručíme vetru dešti.
Věřme,že začne bouře.
vedoucí sekce správní
Ivo Krobot
Přeju hodně a ještě více utržených uší
od džbánů.
Prý je na to dobrý dynamit.
^ l e n kolegia

Jiří Pavelka

Já nic,já muzikant,a krásne dívky buáte pozdraveny,
už nic nevím do nového roků.
-archivář Spolku Boris Jaroš
Mí kolegové jsou určitě duchaplní.
I já budu takový.
Jsem duchaplný.Jsem duchaplný.J sem duchaplný.
^vrchní kontrolní rada -X
<84
. Pavel. Bricht a
Ludmila,rrankovka,Vavřinec,Pálavské ohnivé,Slovácký rubín,
Grari Superior,Modrý portugal,Bohatýr,Sylvena,
Müller Thurgau
"fčlen kolegia
Jan Vodička
Moji kolegové jsou opravdu duchaplní.
Jen já nejsem taková.
Nejsem taková,.nejsem taková,nejsem taková.
pokladnice Jitka Klouzková

Inzerát:
Hledám qivku studentku svolnou
lt sňatku a a ú č-: lem získáni" pota alniho
ipend i ů.Povil '
anta . Trni tá ;,Bmc
Stud : ni. Fic
úvaze prohlásil, Že po b-.. řliv j.t; zvážení ve'•ke rý ch •.iT.-tupa; cl. fakt nelze
Normalizaci p. vaaovat za vědecy čaropií
'/jo os/
OP
Je něco
ve státě fánském.
/ha,ml,et/
OP
Staňte -e "•] eriy úplně svobodná1-.;. -ter'itoria "al: ášavi. ště".
Ideou státu 'íliáaovi "tr je abU t II
s vo ¡¿o c; a
\ ¿¡e jim ce;.e
r--(r
bule stát n i k ý m o ničila
neomezeny
absolutní demokrat.Eliářovišiě má
t.i? téměř 200 kmenových demokrat ¿úkladní vklad opravňující ke
, v •-•tupu do iie'jsvo 'odm. ^ a a ., ^ abrrolutti'": ne j "emokratič ta j rího spclecearaví činí 1C OCC dolarů.Zo
/-ískaných finančních prostředků
as- r t r ' i typ rak - ty s a—
t. a a o - .1 r. .i a vi c í . Po vy c í-lení j i
.ia'j dímo na Moskvu r. ultimativními po i dávky. V případě-, že Moskva
ultima'um n«: dodrží a bud p nám
hrozit vyhlazením,odpovíme,at si
to spočítají - S ty ľ milióny za
dvě stě.
/jpk/

Nezavrhuji vendetu,le S. kďľegyra
•-erníková , bl jk ', n koj :. jÍ '
je neteř Černík:,
, • ,
/ joe/
s?
V prosinci prodlévala v Brně a vetřela se na naši fakultu švéd ká
studentka Barbara.Př odje.au do
vlasti učinili, dobrovolné prohlášení: "Dementuji p o v - i ,že bych
vyprovokovala,řízena z určitého
centra,stav pohoto^oa.xi a
renské filosofie1:-: fakultě -ba ' ade,nebo bych
:im • výprovuk
vala júčastní-., sjezdu kováků
sestavení je ji cl štvavé rezoluoe.Všechny akce vzešly
z tne
vlastní inicia ti vy,a .:i :iůj -iia-Sek je maji tri. m t." -, um;. na . . a.
v jižní Kalifornii.Omlouvám sě ¿á
svou špatnou znalost češtiny v'en:,
kteří mne kdy v 'obrém úmyslu nazvali husou a já se v t á ehv.'li
považovala za polit ka.Ahoj!"

Kolegyně B.Pavel ová žádá t uto
cestou o pomoc:"Kolegové!Kdo najde v kapse zbytečnou korunu,venujte ji mně.¿lam hroznou starost;
prospala jsen kabát a tudíž je nutné zakoupit nový,maminka mne odmí."la.Děkuji za pochopení a za při spaní .Vaše B.Pavelková.P.S.Peníze odevzdávejte v místnosti kolegia.
Heslo celá akce zní - za lepší
spánek v kabátech'.'
/it/

Kolega kříž už nemiluje.On nech c e. Ne ver more.
/sv/
PIOřrŽRSK
PŘIHLAŠUJI SE K PRAVIDELNÉMU ODBGRU ČASOPISU-

Duch Pekaře ještě žije,
neřeknu vám víc,
nechal se nám přejmenovat,
jmenuje se...
Vorlíček.
,/PB/
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